BIRDS, BEES & BUSINESS
BURKINA FASO

Het project Birds, Bees & Business combineert het herstel van biodiversiteit, klimaat en bedrijfsactiviteiten in de waardeketen
van shea in Burkina Faso. ICCO / FairClimateFund en de Vogelbescherming (Bird Life Netherlands) werken samen om een rijk
landschap te creëren dat voedsel en een duurzaam inkomen biedt aan lokale gemeenschappen, terwijl de natuur zichzelf kan
herstellen. Economie en ecologie zijn op een unieke manier met elkaar verbonden.

Achtergrond
In het zuiden van Burkina Faso zijn veel vrouwen afhankelijk
van de oogst en verwerking van sheanoten, een grondstof
voor voedsel maar ook voor veel verzorgingsproducten. Het
leefgebied van de sheabomen verslechtert echter snel.
Klimaatverandering én druk op het land als gevolg van het
gebruik van pesticiden en overbegrazing, heeft het landschap
van de sheabomen aangetast. Maar ook de verwerking van
sheanoten door de lokale vrouwen heeft een impact op het
milieu. Met name het koken van de noten op een traditionele
“drie stenen vuur” betekent dat er veel hout verbruikt wordt.
Bodems zijn minder vruchtbaar geworden en meer vatbaar
voor erosie door verdwijnende bomen.
Dit alles heeft grote gevolgen. De mensen die er wonen zien
hun oogsten, van de landbouw maar ook van sheanoten en
andere gewassen, teruglopen. Voor de trekvogels, die na een
lange reis in dit gebied aankomen, betekent dit dat er weinig
te eten is. In het verschraalde landschap zijn minder insecten.
Insecten zijn niet alleen nodig als voedsel voor de miljoenen
trekvogels, maar ook voor de bestuiving van de sheabomen.

Aanpak
Sinds 2018 werken Vogelbescherming en ICCO / FairClimateFund samen aan een rijk landschap voor mens en natuur
in het zuiden van Burkina Faso. We planten nieuwe bomen,
beschermen bestaande bomen tegen houtkap, stimuleren
biodiversiteit en bevorderen duurzaam ondernemen. Dit zorgt
voor meer voedsel voor mensen en vogels, meer insecten en
meer opbrengsten uit landbouw en de productie van sheanoten.
FairClimateFund biedt lokale vrouwen de mogelijkheid om
verbeterde kooktoestellen te gebruiken. Deze zogenaamde
F3PA-cookstoves zijn gemaakt van lokale materialen en
verminderen het houtverbruik met 60% en daarmee de druk

op bomen. De CO₂-reductie wordt gecertificeerd als carbon
credits.

Impact
Het gebruik van de cookstoves biedt echter nog meer
voordelen voor de lokale vrouwen. Zij besteden minder tijd aan
het verzamelen van brandhout en de leefomstandigheden
verbeteren, omdat schadelijke rook wordt verminderd.
Vrouwen worden getraind in het produceren en onderhouden
van de cookstoves en ontvangen in ruil daarvoor een microlening waarmee ze andere inkomensgenererende activiteiten
kunnen opzetten.
Ook trainen we vrouwen in een Climate Academy. Voorbeelden
van activiteiten zijn het planten van verschillende bomen wat
leidt tot een meer divers landschap. Dit trekt bijen en andere
insecten aan, wat weer leidt tot betere bestuiving en landbouwproductie. Vrouwen zullen profiteren van een toename
van de opbrengst en verkoop van sheanoten en andere
(boom)producten. Hiermee bieden we toekomstige generaties
van vrouwen kans op een duurzaam inkomen.
Voor meer informatie:
https://www.fairclimatefund.nl/projecten/burkina-faso-birds-bees-business
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Ambitie
De ambitie is om 190.000 mensen te laten profiteren van een geïntegreerde landschapsaanpak. FairClimateFund ondersteunt
dit project sinds 2018 met de implementatie van verbeterde kooktoestellen voor zo’n 18.000 families. Hiermee wordt het gebruik
van brandhout met 60% gereduceerd, zodat minder bomen gekapt worden. De CO₂-besparing die voortkomt uit het verminderde
houtverbruik, wordt gecertificeerd door Gold Standard en de Fairtrade Climate Standard. Met de inkomsten uit de verkoop van
deze certificaten ofwel CO₂-credits zorgen we ervoor dat de vrouwen in Burkina Faso kunnen investeren in activiteiten op het
gebied van klimaatadaptatie en dat hun inkomenspositie wordt verbeterd.

”DIT PROJECT BRENGT ONS SAMEN EN GEEFT ONS INKOMSTEN”

Voordelen van het project

Bijdrage aan de SDG’s

Gezondheid
• Minder last van brandende ogen en hoesten door verminderde rookontwikkeling
• Minder fysieke belasting en rugpijn doordat er minder hout gehaald hoeft te worden
Klimaat en milieu
• Verminderde CO₂-uitstoot en houtgebruik in de regio
• Maatregelen voor klimaatadaptatie mogelijk door premie-inkomsten uit Fairtrade carbon credits
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Sterke positie vrouwen
• Vrouwen hebben meer tijd om deel te nemen aan lokale dorpsbijeenkomsten
• Vrouwen worden getraind en geven zelf trainingen over het maken van kooktoestellen en klimaatadaptatie
Economisch
• Door tijdsbesparing mogelijkheden voor vrouwen om meer inkomen te genereren
• Vrouwen die trainingen geven over de productie van kooktoestellen krijgen toegang tot microkrediet

Wilt u meer informatie over dit project?
FairClimateFund
Arthur van Schendelstraat 752
3511 MK Utrecht, The Netherlands
T +31 (30) 234 82 10
E info@fairclimatefund.nl
W www.fairclimatefund.nl
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Dit project is gecertificeerd door Gold Standard
en de Fairtrade Climate Standard.

